
Siedlce, 09.11.2014 r. 

 

Drodzy Kuzyni 

 

W minionym roku minęło 30 lat mojej działalności integracyjno kulturalnej na niwie 

rodzinnej. W czasie porządkowania mego archiwum rodzinnego zadałem sobie pytanie, co 

powinienem zrobić z ogromem materiału, który przez ten czas uzbierałem. Chciałbym zachować go 

dla potomnych, tylko w jakiej formie. Nasunęła mi się wówczas refleksja, a gdyby tak zadać sobie 

trud i całość mojej i moich pomocników pracy, ująć w Księgę-Album, zrobić takie - „Spojrzenie 

wstecz”. Zdaję sobie sprawę, że każde zdjęcie i każdy dokument wiąże się emocjonalnie z osobą, 

miejscem i okolicznościami, jakie temu zjawisku towarzyszyły.  

Zachęcony przez żonę, przemyślałem to wszystko i zabrałem się do pracy. Po ośmiu 

miesiącach mrówczej roboty Księga została zrobiona (na roboczo), aktualnie trwają prace nad jej 

korektą i składem komputerowym. W księdze będzie około 500 stron tekstu i prawie 1500 fotografii, 

co przekłada się na około 800-900 stron ogółem (podobnie jak w Księdze Jasińskich). Cały materiał 

jest ułożony chronologicznie (od 1983 – 2014) w 39 rozdziałach. Roboczy tytuł mojej pracy brzmi:  

 

SPOJRZENIE WSTECZ 
 

KRONIKA NASZEJ WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI 

INTEGRACYJNO-KULTURALNEJ 

W RODZIE JASIŃSKICH I ORZE(Y)ŁOWSKICH 

(1983-2014) 

 

Mottem do pracy nad księga, były mi takie słowa: 

 

Chcemy dogonić jutro. 

W tej modnej potrzebie robimy błąd: 

Zbyt rzadko patrzymy wstecz, za siebie.  

I nie chcemy uwzględnić starożytnej mądrości, 

Że klucza do bram jutra, trzeba szukać w przeszłości… 
Marian Jonkajtys 

 

Księgę tę poświęcam - moim kuzynom z Rodu Jasińskich i Orze(y)łowskich, a także 

pomocnikom spoza wymienionych rodów, którzy wnieśli swój wkład na poszczególnych etapach 

naszej wspólnej działalności integracyjno-kulturalnej, na rzecz szeroko pojętej rodziny. Chcę im 

serdecznie podziękować za trud, jaki włożyli w to rodzinne dzieło, któremu przewodziłem. Bez ich 

pomocy, tak ogromnej pracy sam bym nie mógł wykonać. 

O tym, że została napisana Księga i jest możliwość jej nabycia, powinni dowiedzieć się 

wszyscy kuzyni z obydwu Rodów – Jasińskich i Orze(y)łowskich, bo o nich w niej mowa. Cena 

Księgi jest uzależniona od ilości drukowanych egzemplarzy. Obejmuje ona tylko koszt druku i 

składu komputerowego. Wszystkie inne koszty związane z jej powstaniem, są moją społeczną pracą 

na rzecz obydwu rodów, z których wywodzą się moi rodzice. 

Wszystkich zainteresowanych nabyciem Księgi, proszę o skontaktowanie się ze mną: 

- Listownie na adres 08-119 Siedlce, ul. Chrobrego 21m 19 

- e-mail stanisław_orzelowski@o2.pl 

- Telefon 608 388 419 

mailto:stanisław_orzelowski@o2.pl


 

Z uwagi na to, że nie mam możliwości dotarcia do wszystkich rodzin, proszę Was abyście mi 

pomogli w tym i powiadomili bliskich o powstałej Księdze. 

 

Dla lepszej orientacji, co Księga zawiera, załączam spis treści: 

 

SPIS TREŚCI                       STRONA   

 

- Od autora 

- Rozdział I - Zaranie 

- Rozdział II - Złote gody naszych rodziców. Plewki, 21 stycznia 1984 r. 

- Rozdział III - Ożywienie kontaktów rodzinnych 

- Rozdział IV - I Zjazd w rodzinie naszej mamy - u Jasińskich 9 maja 1992 r. 

- Rozdział V - I Zjazd w rodzinie naszego taty - u Orzełowskich 26 czerwca 1993 r. 

- Rozdział VI - Rozkwit kontaktów rodzinnych 

- Rozdział VII - II Zjazd w rodzinie naszego taty - u Orzełowskich 13 czerwca 1998 r. 

- Rozdział VIII - 65 rocznica ślubu naszych rodziców 23 stycznia 1999 r. 

- Rozdział IX - Zlot dziewcząt i chłopców z Plewek 26 czerwca 2000 r. 

- Rozdział X - II Zjazd w rodzinie naszej mamy - u Jasińskich 23 września 2000 r. 

- Rozdział XI - Księga Rodu Orze(y)łowskich 1750-2001 

- Rozdział XII - Przygotowania do I Wielkiego Zjazdu Rodu Orze(y)łowskich w 2003 r. 

a – Audycje radiowe 

b – Chór Rodu Orze(y)łowskich  

c – Pozostałe przygotowania, według programu zjazdu 

- Rozdział XIII - I Wielki Zjazd Rodu Orze(y)łowskich. Plewki, 26 lipca 2003 r. 

- Rozdział XIV - Echo Księgi Rodowej i Wielkiego Zjazdu Rodu Orze(y)łowskich 

- Rozdział XV - Rodowa Strona Internetowa Orzełowskich www.orzelowscy.prv.pl  

- Rozdział XVI - Rodowa Pielgrzymka na Jasną Górę 24 lipca 2004 r. 

- Rozdział XVII - Ślub Ewy Grochowskiej i ognisko w Wólce Kam. 11 września 2004 r. 

- Rozdział XVIII – Ród Orze(y)łowskich, Kronika-Film 1993-2004 

- Rozdział XIX - Benefis Zbyszka Orzełowskiego. Sokołów Podl. 28 maja 2005 r. 

- Rozdział XX - Księga Rodu Jasińskich 1750-2005 

- Rozdział XXI - Przygotowania do I Wielkiego Zjazdu Rodu Jasińskich w 2007 r. 

a – Grupa Inicjatywna-Komitet Zjazdowy 

b – Audycje Radiowe 

c – Chór Rodu Jasińskich 

d – Kamień pamiątkowy 

e – Pozostałe czynności, według programu zjazdu  

- Rozdział XXII - I Wielki Zjazd Rodu Jasińskich. Jasionka, 21 lipca 2007 r. 

- Rozdział XXIII - Rodowa Strona Internetowa Jasińskich www.jasinscy.org.pl  

- Rozdział XXIV - Ród Jasińskich, Kronika Film 1992-2007 

- Rozdział XXV - Echo Księgi Rodowej i Wielkiego Zjazdu Rodu Jasińskich 

- Rozdział XXVI - II Wielki Zjazd Rodu Orze(y)łowskich. Radomyśl, 12 lipca 2008 r. 

- Rozdział XXVII - Wycieczka do Trójmiasta dla dwóch Rodów 4-6 sierpnia 2008 r. 

- Rozdział XXVIII - Rodowe Spotkania Opłatkowe 2003-2010 

- Rozdział XXIX - Album Rodzinny - do 2009 r. 

- Rozdział XXX - Świat na przełomie II i III Tysiąclecia, wspomnienia 1942-2011 

- Rozdział XXXI - Spotkania rodzinne 2006-2014 

- Zakończenie 

Pozdrawiam Was serdecznie - Staszek C-1645 Orzełowski z mamy B-4115 Jasiński 

 

Ps. W załączeniu – projekt okładki Księgi 

http://www.orzelowscy.prv.pl/
http://www.jasinscy.org.pl/

